
Logg från Älva  

Datum:  24/01-2020 

Elevloggare:  David och Sandra 

Personalloggare:  Styrman  Eva 

Position:  Utanför Valle Gran Rey  

Segelsättning: motorgång 

Fart: 4kn 

Kurs: Varierande 

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag 28/1 tidig morgon  

Beräknad ankomst till nästa hamn: El Hierro  Tisdag 28/1 sen eftermiddag 

Väder: Soligt och vindstilla 

 

Elevlogg:  
 

Tjenare alla där hemma!  

Idag efter frukost och städning snorklade vi i grupper utanför Teneriffas västra kust. Även om 

viken kallas sköldpaddsviken syntes tyvärr inga sköldpaddor, men flera olika fiskar fick vi i 

alla fall se. Vi har haft lektion om radar samt arbetat med våra marinbiologirapporter. Även 

om det inte blåst speciellt mycket har det varit rejäla dyningar, men som tur är har ingen 

behövt mata fiskarna :). Innan vi kom in till kaj i Valle Gran Rey såg några i klassen massa 

stora delfiner surfande vid båtens vågor vid bogspröt, men arten kunde tyvärr inte 

identifieras. Även en del grindval har skådats. I helhet en bra dag helt enkelt, och eftersom 

det inte blir några vågor i natt får nog de flesta en god natts sömn. Hamnen ligger 

spektakulärt med utsikt över stora klippväggar där vi snart ska få vandra, även den bästa 

glassbaren enligt besättningen finns här och några han dit efter middagen medan andra 

hade lektion. Nu lyssnar vi på en presentation om hållbarhet och tänkte avsluta dagen med 

chips och film.  

Ha det gött våra vänner!!! 

 

 

 



Personallogg:  
Hej! 

Den här etappen har varit väldigt behaglig, nästintill stiltje, solsken och inga vågor.  

I dag har det märkts att eleverna börjat sina lektioner i radar, ett tag fick jag starta vår andra radar 

för att få ha någon bild ”i fred” för nyfikna elever som ville omsätta teori i praktik och pröva 

inställningarna. Det är så roligt när de vill lära sig mer, ibland har jag fullt på bryggan inte bara av min 

egen vakt utan även några till som vill fördjupa kunskaperna i sjökortsarbete eller radar. 

Ca 16.30 lade vi till i Valle Gran Rey på La Gomera. Det är en ganska liten stad, med härlig atmosfär. 

Gomera i sig är en spännande ö, tack vare väldigt kuperat landskap är det inte helt enkelt att ta sig 

fram. Detta kommer eleverna lära sig mer om på måndag när de ska på en heldagsutflykt.  

Själv avslutade jag dagen med en glass i solnedgången. I fjärran ser man nästa resmål, Hierro.  

Men, närmast väntar film, så det är bäst jag avslutar så eleverna får ta över salongen igen. 

MvH/Eva 

 



 

 


